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 سومین کنگره بین المللی 
و دهمین کنگره سراسری 

انگل شناسی و بیماری های 

انگلی ایران، به همت دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز، انجمن 

علمی انگل شناسی ایران، با 

حضور اساتید رشته های انگل 

شناسی، قارچ شناسی وبیماری 

های عفونی ایران، 10 الی 12 

آبان در شیراز برگزارشد.

ملی  کنگره  اولین 
و  شناسی  انگل 
ایران  انگلی  های  بیماری 
رشت  1369در  سال  در 
آن  از  پس  و  شد  برگزار 
پزشکي  علوم  دانشگاه  در 
مشهد،  ساری،  تهران، 
پزشکي  علوم  دانشگاه 
موسسه  بهشتي،  شهید 
علوم  دانشگاه  کرج،  رازي 
و  کرمان  تهران،  پزشکي 
گیالن میزبانان کنگره بوده اند. هدف 
 )NICOPA10( از برگزاری این کنگره
شناسان  انگل  نظر  تبادل  و  آشنایي 
جدیدترین  با  کشور  محققان  و 

در  پژوهشگران  علمی  دستاوردهاي 
شناسی  انگل  مختلف  های  زمینه 
شامل:  انگلی  های  بیماری  و 
انگلی،  های  بیماری  اپیدمیولوژی 
بیماری  با  ارتباط  در  بالینی  مسایل 
تشخیصی  های  جنبه  انگلی،  های 
و  آزمایشگاهی  جدید  و  کالسیک 
تصویربرداری، درمان، آسیب شناسی 
و ایمنی شناسی در بیماری های انگلی، 
انگل شناسی مولکولی و بیوشیمیایی، 
به وسیله حشرات،  منتقله  انگل های 
انگل شناسی باستانی، اخالق پژوهش 
و..  انگلی  های  بیماری  تحقیقات  در 
بودن  المللی  بین  به  توجه  با  بود. 
کنگره، فرصت مناسبي بود تا محققان 
دنیا در  نقاط  با همکاران سایر  جوان 

زمینه های ذکر شده آشنا شوند.

ارسال 700 مقاله به دبیرخانه کنگره
 بین المللی انگل شناسی

سومین  اجرایی  دبیر  حاتم  حسن 
کنگره  دهمین  و  بین المللی  کنگره 
ملی انگل شناسی گفت: از 700 مقاله 
ارسالی به دبیرخانه 600 مقاله پذیرفته، 
95 مقاله به صورت سخنرانی و مابقی 

نیز به عنوان پوستر ارائه شد.

درسومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران عنوان شد:

به آزمایشگاه هاي مجهزتري در کشور نیاز داریم

   افسانه غفاری

   افسانه غفاری

همــایش
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وي اظهار داشت:  بیماری های انگلی 
و  انسان  کننده  ناتوان  بیماری های  جزو 
اهمیت فوق العاده پزشکی  حیوان  حائز 
اقتصادی  نظر  از  و  است  ودامپزشکی 
و  داده  قرار  تاثیر  مورد  را  مردم  زندگی 
همه ساله این کنگره در بسیاری از نقاط 

دنیا برگزار می شود.
هر  کنگره  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نتایج  آخرین  و  برگزار  یک بار  سال   3
محققان و کارشناسان بیماری های عفونی  
و انگلی عرضه می شود، اضافه کرد:بیش 
کشورهای  و  ایران  از  سخنران   20 از 
ارمنستان،  افغانستان،  بلژیک،  ترکیه، 
آخرین  دیگر  کشور  و چند  تاجیکستان 
دستاوردهای انگل شناسی را مورد بحث 

و بررسی قرار دادند.
به  کنگره  پایان  در  داد:  ادامه  حاتم 
بهترین سخنران و پوستر بعد از ارزیابی 

داوران جوائزی اهداشد.
انتقال  قابل  بیماری  داشت:  بیان  وی 
سالک که به فرم های پوستی و احشایی 
ارائه  موارد  ترین   مهم  معرفی شده  نیز 

شده در این کنگره بود.

شیراز قطب پیوند عضو در کشور است
دانشگاه  رییس   ایمانیه  محمدهادی 
علوم پزشکی شیراز  درمراسم  آغاز به کار 
سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره 
انگلی  بیماری های  و  انگل شناسی  ملی 
ایران، با بیان اینکه تنها مرکزی که در کشور 
کار پیوند کودکان را انجام می دهد، شیراز 
است، گفت: گرچه پیوند کبد بزرگساالن 
در چند دانشگاه دیگر هم شروع  شده، اما 
پیوند کبد کودکان در حال حاضر تنها در 
شیراز انجام می شود و همه  روزه با بیمارانی 

که پیوند کبد شده اند، مواجه هستم.
وی ادامه داد: در میان پیوند گیرندگان، 

از سنین یک سال و گاهی کمتر از یک سال 
تا نوجوانان و جوانان هستند و از همین 
بابت اهمیت توجه به موضوع انگل شناسی 
در  نیز  هم اکنون  البته  می یابد.  ضرورت 
بیمارانی بستری هستند که پیوند  بخش، 
بیماری های  به  مشکوک  و  شده اند  کبد 
انگلی هستند، به همین دلیل اهمیت علم 
انگل شناسی برای هر استاد بالینی که با علم 
جدید کار می کند و روش های تشخیصی و 
درمانی جدید را انجام می دهد، انکارناپذیر 
از  بسیاری  می تواند  شما  تالش  و  است 
می شویم  مواجه  آن ها  با  که  را  مسائلی 
برطرف کند و مسائل مبهمی که با آن ها 

روبرو می شویم را از پیش پای ما بردارد.
ایمانیه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر 
سالک خیز  استان های  از  یکی  فارس 
با  سال ها  از  بعضی  در  که  است  کشور 
و  مواجهیم  سالک  بروز  آمار  باالترین 
گاهی این مورد به یک مسئله اجتماعی 
تبدیل می شود و گاهی مشکالت سیاسی 
و امنیتی ایجاد می کند، اهمیت توجه به 
این موضوع نیز به این دلیل است که باید 
وزارت  حضور  تنها  و  باشد  همه جانبه 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  بهداشت 
فرمانداری ها،  دخالت  نیست؛  کافی 
قضاییه،  قوه  انتظامی،  نیروی 
شهرداری ها، شوراهای شهر و روستا نیز 
در موضوعات مختلف مانند جونده کشی 
و جمع آوری مصالح ساختمانی فراوانی 
که در اطراف شهرها و روستاها، جاده ها 
رشد  مرکز  و  می کنند  رها  خیابان ها  و 

جونده ها می شود، الزم است.

علم تشخیص را بايد افزايش دهیم
او در ادامه با اظهار اینکه شیراز قطب 
پیوند عضو در کشور است، یادآور شد: 
امروز با بیماری های خود ایمنی بسیاری 

مواجه هستیم، همچنین شیوع سرطان ها 
این ها  همه  که  اعضا  پیوند  به  نیاز  و 
بازدید  انگلی  بیماری های  با  شده  باعث 
و نوپدید مواجه باشیم؛ علم انگل شناسی 
مسؤوالن  و  است  مهم  بسیار  علم  یک 
افراد  تربیت  با  ارتباط  در  باید  سالمت 
و  تشخیص  برای  مربوطه  علم  صاحب 
درمان این موارد، دقت به خرج دهند تا از 
مشکالت بعدی پیشگیری کنیم، همچنین 
نقش فعاالن این عرصه برای راهنمایی ما، 
همچنین برای روش هایی که می توانیم به 
برای  و  بگیریم  کمک  سازمان ها  کمک 
راهنمایی سایر  مردم و  به  دادن  آموزش 
سازمان ها و ارگان ها که بتوانیم پیشگیرانه 
عمل کنیم، بسیار اهمیت دارد؛ باید علم 
تشخیص را به  اندازه کافی داشته باشیم، 
و  باشیم  داشته  مجهزی  آزمایشگاه های 
داشته  مؤثری  درمان های  هم  پس ازآن 
شما  نقش  موارد  این  تمام  در  و  باشیم 

ارزشمند و گران بها است.
گروه  اینکه  به  اشاره  با  ایمانیه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  انگل شناسی 
گروه های  برتر  رتبه های  جزو  شیراز، 
علوم  گروه های  برتر  رتبه های  کشور، 
دانشکده پزشکی است،  دانشگاه و  پایه 
از حاضران خواست تا پس از برگزاری 
پیشنهاد های  از  بخشی  کنگره،  این 
به وزارت بهداشت  آماده و  عملیاتی را 

ارائه کنند.

********
دبیر  سجادی  محمود  سید 
خود  سخنراني  در  نیز  کنگره  علمي 
باعث  که  مختلفی  راه های  اظهارداشت: 
انتقال بیماری های انگلی می شود، باعث 
بیماری می شود، کنترل بیماری و به  ویژه 
روش های جدیدی که باعث تشخیص و 
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درمان این بیماری ها وجود دارد در این 
کنگره بررسی می شود.

این  در  سمپوزیوم   20 داد:  ادامه  وی 
کنگره  وجود داشت  که هر کدام از آن ها به 
یک موضوع اختصاص پیدا کرده و هرکدام 
از آن ها موضوعات تخصصی انگل شناسی 
بودند؛ حدود 431 پوسترارایه شد که در 
دانشگاه  والیت  مجموعه  غدیر  سالن 
علوم پزشکی شیراز در سه روز مختلف 
به نمایش درآمد؛ همچنین چهار سخنرانی 
از  سخنرانی   92 حدود  شد،  ارائه  جامع 
ارسال  شد و 26 سخنران مدعو  مقاالت 
از ایران و خارج از کشور در این کنگره 

حضور داشتند.
به  اشاره  با  کنگره  این  علمی  دبیر 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  پیام  قرائت 
آموزش پزشکي گفت:در حال حاضر به 
ایران  دنیا،  در  سنجش  منابع  تمام  گواه 
رتبه نخست خاورمیانه را دارد و چندین 
و  مصر  مانند  کشورهایی  از  است  سال 
در  انگل شناسی  گرفته ایم؛  پیشی  ترکیه 
پیشرفته  کشورهای  با  را  رقابتی  ایران 

جهان آغاز کرده است.

بیماری عجیب و ناشناخته ای که با 
سرطان اشتباه گرفته می شود

اروپایی  فدراسیون  دبیر 
انگل شناسان گفت: آماده تعامل و انجام 
و  پژوهشی  تشخیصی،  های  همکاری 
دانشگاه  با  انگلی  های  بیماری  درمانی 

علوم پزشکی شیراز هستیم.
سومین  در  »رومینگ«  پروفسور 
کنگره  دهمین  و  المللي  بین  کنگره 
ملي انگل شناسي و بیماري هاي انگلي 
پروتکل  اگرچه هنوز یک  افزود:  ایران، 
مشترک  هاي  فعالیت  براي  رسمي 
تحقیقي علمي حوزه انگل شناسي با این 

پتانسیل  با توجه به  اما  دانشگاه نداریم، 
این  به  مربوطه،  دانشمندان  و  اساتید 

منظور اعالم آمادگي مي کنیم.
هاي  بیماري  برخي  به  اشاره  با  وي 
حال  در  گفت:  دنیا،  در  شایع  انگلي 
که  ها  بیماري  این  درمان  در  حاضر 
انسان را درگیر مي کند، پیشرفت هاي 
بسیار مطلوبي صورت گرفته اما همچنان 
این  انواع  از  برخي  دنیا  از  مناطقی  در 
در  هنوز  و  شده  فراموش  ها  بیماري 
آن  صحیح  یا  و  موقع  به  تشخیص 

پیچیدگي هایي وجود دارد.
به  شد:  یادآور  رومینگ  پروفسور 
منظور دستیابي به اهداف مدنظر در درجه 
اول، باید بودجه کافي به تحقیقات حوزه 
انگل شناسي اختصاص داده شود تا بتوان 
زمینه فعالیت ها چه در حوزه تشخیصي 
و درماني و چه پیشگیري را وسعت داد.

آلماني  پزشک  و  دانشگاه  استاد  این 
گفت: در این خصوص عالوه بر بودجه 
تا  یابد  افزایش  المللي  بین  تعامالت  باید 
متخصصان از تجربیات یکدیگر براي امور 
تشخیصي، درماني به موقع استفاده کنند چرا 
بیماري  نوعي  که برخي مواقع تشخیص 
انگلي در یک کشور امکان پذیر نیست و 
کمک هاي علمي بین مناطق مي تواند در 

کنترل آن نقش داشته باشد.
در  ماالریا  داد:  ادامه  رومینگ  پروفسور 
دنیا اصلي ترین بیماري انگلي است که در 
و  شود  مي  مشاهده  مختلف  کشورهاي 
فعالیت ها به منظور کنترل آن باید توسعه یابد.

امیدواري  ابراز  آلماني  دانشمند  این 
کرد که بتوان زمینه کاهش بیماري هاي 
انگلي فراموش شده و مواردي که مناطق 
بیشتر درگیر آن هستند  کمتر برخوردار 

را بیشتر از وضعیت فعلي فراهم کرد.
و  شناسي  انگل  گروه  استاد 

پزشکي  علوم  دانشگاه  شناسي  قارچ 
شیراز نیز گفت: اپیدمیولوژي، تشخیص، 
درمان، جنبه هاي مختلف ایمني شناسي 
انگل ها، پاتولوژي، تشخیص پاراکلینیکي 
و همچنین جنبه هاي مختلف اخالق در 
پژوهش هاي انگل شناسي و بیماري هاي 
از  حیوان  و  انسان  بین  انگلي  مشترک 

جمله محورهاي همایش یاد شده است.
افزود:  سجادي  سیدمحمود  دکتر 
بیماري  احشایي  مهاجر  الروهاي 
که  است  یخ«  »کوه  مانند  اي  ناشناخته 
ایران  در  بسیاري  هاي  فعالیت  اخیراً 
انجام  آن  درماني  راهکارهاي  به  نسبتا 
یا  و  سگ  طریق  از  بیماري  این  شده، 
گربه به انسان منتقل مي شود و مي تواند 
چشمي یا احشایي بوده و حتي مغز را 
درگیر کند و به حدي پیچیده است که 
گرفته  اشتباه  سرطان  با  مواقع  برخي 
داشتن  نگه  شد:  یادآور  وي  شود.  مي 
باعث  تواند  مي  منزل  در  گربه  و  سگ 
متاسفانه  و  شود  بیماري  این  به  ابتال 
برخي به دلیل عدم آگاهي نسبت به این 
مسائل اقدام به نگهداري سگ و یا گربه 

در خانه مي کنند.
در  گفت:  پایان   در  سجادي  دکتر 
هاي  آموزش  ترویج  خصوص  همین 
هاي  اولویت  جزو  باید  نیز  مردمي 
سیاستگذاران قرار گیرد تا امکان کنترل 
بیشتر  انتقال  قابل  انگلي  هاي  بیماري 

فراهم شود.


